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Telhas Transparentes
Como empresa, temos uma ambição e comprometimento incondicional com o desenvolvimento responsável e
sustentável de nosso negócio, procurando implantar práticas ESG dentro da organização.
Desta forma, optamos por instalar telhas transparentes em nossa área fabril com objetivo de poupar energia e
proporcionar maior conforto aos colaboradores.
As telhas transparentes são também conhecidas como translúcidas, são muito usadas em locais que precisam ou
que ficam melhores com a luz natural do Sol.
Sabemos que o Brasil tem, na maioria das vezes, uma forte luz do Sol. Dessa forma, aproveitar a luz solar é uma
boa ideia, além de deixar o ambiente mais confortável, trazendo economia no consumo de energia.
Para que serve a telha transparente ?
As telhas transparentes são sustentáveis, portanto não causam estragos ao meio ambiente. Outro ponto
importante é que elas permitem que entre cerca de 90% da luz natural, isso varia de acordo com o modelo e a marca
de telhas que serão usadas.
Com isso não há necessidade de usar energia elétrica durante o dia para a iluminação.
Outra função positiva das telhas transparentes é que elas suavizam o calor, deixando o local com um clima
agradável.
Optamos por usar as telhas de policarbonato pois possuem as seguintes vantagens:
Mais leves: se comparadas a telha de vidro, são bem mais leves, e, consequentemente, impactam a estrutura,
pois esta não precisa ser mais reforçada.
Fácil instalação: por ser um telhado leve, o seu transporte se torna mais fácil e sua instalação acaba tendo um
processo simples e rápido.
Iluminação: mesmo sendo uma telha transparente que não tem total passagem de luz, ela permite a entrada de
até 90% da luz solar.

Antes

Depois
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